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 عمم المغة التطبيقي
)المفهوم والمجاالت(

:Applied linguisticsعمم المغة التطبيقي 
ىو أحد عموم المغة الذي يعالج أموًرا لغوية شتى، ولكن أبرزىا 

وتعمُّميا، "ومن أىم سماتو تطبيق البحوث النظرية ميدان تعميم المغات 
من خالل عموم المغة في المجاالت العممية، ودراسة التفاعل بين ىذه 

يعد عمم المغة التطبيقي المجاالت وبين الدراسات المغوية البحتة، و 
مجموعة من التطبيقات المغويات عمى مختمف المستويات؛ لتحدد بدقة 

ن كانت المغويات القيود أو القوانين لعم بالمعنى  -مية تعميم المغة، وا 
فعمم المغة التطبيقي ىو حقل متعدد التخصصات لمبحوث  -الواسع 

والتعامل مع المشاكل العممية لمغة، من خالل تطبيق النظريات 
واألساليب المتاحة، أو نتائج البحوث المغوية، أو من خالل تطوير 

ي عمم المغة العام؛ والعمل عمى النظريات المغوية، واألطر المنيجية ف
(1)حل ىذه المشكالت".

ويعرررف كريسررتال عمررم المغررة التطبيقرري بقنرروئ "تطبيررق نتررائج المررنيج 
، (2)المغرروي وأسرراليبو الفنيررة فرري التحميررل والبحررث فرري ميرردان  يررر لغرروي"

 Appliedكرررررران أول ظيررررررور مصررررررطمي )عمررررررم المغررررررة التطبيقرررررري و 
linguistics (3)م.1946( سنة 

)1) An Evaluation of Arabic Language Islamic Values Education Program 

(ALIVE) in Tarragona District: by Marie Anne Dela Cruz-Pido, the College 

of Education, University of South-eastern Philippines Davao City, Master of 

Education Major in Instructional Leadership, 2012, p7 

( التؼريففب لؼ ففل ال كففست لريتففتة ت مر خففس   خففئ   لففمت الملرففس الؼةبففس الخ ففريس ل  تففة ت 2)

474القةهرةت )د.ت(ت ص

ار الف فففر الؼرلفففئت القفففةهرةت ال  ؼفففس ا  لففف ت ت بحخفففت فتفففل ت دففففئ ػ فففل ال كفففس الت  لقفففئ( 3)
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المغررة التطبيقرريئ ىررو االنلررباط الررذي يستكشررف العالقررة بررين وعمررم 
النظريرررررة والتطبيرررررق فررررري المغرررررة مرررررع ا شرررررارة بوجرررررو خرررررا   لرررررى قلرررررايا 
اسررررتخدام المغررررة الترررري يسررررتخدميا النرررراس وتعميميررررا وتعمميررررا، وىررررو منبررررر 
لمعالجررة منيجيررة لممشرراكل الترري تنطرروي عمررى اسررتخدام المغررة والتواصررل 

يات التطبيقيررررة تعتمررررد عمررررى مجموعررررة مررررن فرررري العررررالم الحقيقرررري، والمسرررران
التخصصرررررات، بمرررررا فررررري ذلرررررك المغرررررة والرررررتعمم والتررررردريس، وعمرررررم الرررررنفس، 
وتحميررل الخطرراب واألسررموبية، ودراسررات محررو األميررة، والتخطرريط المغرروي 

 (4)والسياسات المغوية.
قرردت عرردة مررحتمرات تحررت مصررطمي )عمررم المغررة التطبيقرري(؛  وقررد عد

م عردًدا كبيرًرا مرن المجراالت م)رلئ )تعمرم  ذ  ن ىذه المحتمرات كانت تل
 -التعررررردد المغررررروي  -تعمررررريم المغرررررة األجنبيرررررة  -المغرررررة األولرررررى وتعميميرررررا 

عرالج  -عمم المغرة النفسري  -عمم المغة االجتماعي  -التخطيط المغوي 
عمررم المغررة الحاسرربي  -عمررم المغررة التقررابمي  -الترجمررة  -أمررراا الكررالم 

")...(5). 
وىنررراك مرررن يرررر  أن ليرررذا العمرررم تعرررريفينئ "أحررردىما لررريق وا خرررر 
عررررريا؛ أمررررا اللرررريق فيرررروئ قائمررررة مررررن األسرررراليب الفنيررررة تررررربط صررررور 
الوصرررررف النظرررررري المتنررررروع لمغرررررة ا نسرررررانية باألنشرررررطة العمميرررررة لتررررردريس 
المغررة، وأمررا المعنررى العررريا فيتسررع ليشررمل أنشررطة أخررر   يررر ترردريس 

دور الوسرررراطة بررررين ىرررذه األنشررررطة، ومررررا المغرررة، ويعنرررري ىرررذا أنررررو يقرررروم بررر
يحتررراج  ليرررو تفسررريرىا مررررن حقرررائق عمرررم المغرررة العررررام و يرررره، كعمرررم المغررررة 

                                                                                               
 41ت صم4191

(4) Principles and Practice in Applied Linguistics: by Seidlhofer. G, 

Oxford University Press, 4115, p 27-42 . 

( ػ ل ال كس الت  لقئ  مؼ لل ال كةتت ػ فت  الرا حفئت دار الخؼرففس العةبؼلفست ادرف ،تريست 5)

 1مت ص4115
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االجتمرراعي أو النفسرري مرر)اًل، وبالم)ررل فررلن ترردريس المغررة يتلررمن تطبيررق 
معرررررررارف مسرررررررتقاة مرررررررن دراسرررررررات أخرررررررر  ك)يررررررررة  يرررررررر الررررررردرس المغررررررروي 

 .(6)النظري"
ا مسرررتقاًل لكرررن مرررن الوالررري أن أك)رررر ىرررذه المجررراالت  ألرررحى عمًمررر

بذاتررو، م)ررل )عمررم المغررة االجتمرراعي( و)عمررم المغررة النفسرري(، ولررم يغمررب 
عمى دراسة عمرم المغرة التطبيقري  ال مجرال واحرد، "ىرو تعمريم المغرة سروا  
ن  ألبنائيرا أم لغيرر النراطقين بيرا، باعتبارىرا لغرة أولرى أو لغرة أجنبيررة، وا 

ى تعمرررررريم المغررررررات تكررررررن معظررررررم بحرررررروث عمررررررم المغررررررة التطبيقرررررري تتجررررررو  لرررررر
، وىنرراك مررن يجعررل المصررطمحين مصررطمًحا واحررًدا كمررا يقررول (7)األجنبيرة"

أسررتاذنا الرردكتور كمررال بشرررئ "وألىميررة ىررذا الفرررع مررن الناحيررة التطبيقيررة 
لررم يحرراول بعلرريم التفريررق بررين )تعمرريم المغررات( و)عمررم المغررة التطبيقرري( 

 .(8)مى مفيوم واحد"في الداللة والمفيوم كما لو كانا مترادفين يطمقان ع
ويعرررد عمرررم المغرررة التطبيقررري "الوسررريط برررين عمرررم المغرررة النظرررري وعمرررم 

، ولررذلك ىنرراك مررن يررر  ارتباًطررا و)يقًررا بررين الدراسررة التطبيقيررة (9)التربيررة"
والنظريررة لمغررة؛ "فدراسررة المغررة  مررا نظريررة أو تطبيقيررة وك)يررًرا مررا تجتمررع 

أن كرل دراسرة تطبيقيرة  الجيتان في العمرل المغروي الواحرد، ومرن البردييي
ميمررررا كرررران نوعيررررا ترتكررررز عمررررى الجانررررب النظررررري، والدراسررررات النظريررررة 
المتعمقررررة فرررري النظررررر والتحميررررل دون الخرررروا أو الرررردخول المباشررررر فرررري 
الجانررررب التطبيقرررري ال تخمررررو بحررررال مررررن األحرررروال مررررن السررررمة التطبيقيررررة 

 .(10)بصورة أو بقخر "

                                      
 32 - 34فئ ػ ل ال كس الت  لقئت ص (6)

 41ت صفئ ػ ل ال كس الت  لقئ( 7)

 219مت ص2115( التف لر ال كوي للن القتيل  العتيتت لخة  لشرت دار غريبت القةهرةت 9)

 42فئ ػ ل ال كس الت  لقئت ص (1)

 211( التف لر ال كوي للن القتيل  العتيتت ص41)
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تطبيقررات لغويررة   ن عمررم المغررة التطبيقرري مصررطمي جررامع يرردل عمررى
متنوعررة فرري ميررادين عمميررة، ويسررتغل العمرروم المغويررة فرري حررل المشرركالت 
ا أن عمررم المغررة التطبيقرري بيررذا  الترري ليررا صررمة بالمغررة، ومعنررى ىررذا أيًلرر
المعنى ما ىو  ال وسريمة لغايرة معينرة أك)رر منرو  ايرة فري ذاترو، بخرالف 

ا، ولرررذلك عمرررم المغرررة النظرررري الرررذي يررردرس المغرررة لرررذاتيا ومرررن أجرررل ذاتيررر
تعررددت مولرروعات وفررروع عمررم المغررة التطبيقرري بتعرردد مجرراالت التطبيررق 

 (11)وتنوعيا.

وىنررررراك مرررررن يقسرررررم عمرررررم المغرررررة التطبيقررررري  لرررررى خمسرررررة أقسرررررام مرررررن 
 (12)مجموعة متنوعة المواليع عمى النحو التاليئ

 المسانيات التطبيقية في العمل. -1
 تعمم المغة وتعميميا. -2
 ية.المغة وال)قافة واليو  -3
 وجيات النظر بشقن المغة المستعممة. -4
 أوصاف لغة المسانيات التطبيقية. -5

   (13)روافد عمم المغة التطبيقي ومصادره:

 عمم المغة العام، حيث يفيده بما يقدمو لو من وصف منيجي. -1

عمرررم المغرررة النفسررري، حيرررث يفيرررده فيمرررا يقدمرررو مرررن اىتمرررام بالسرررموك  -2
المغرروي لمفررررد، وخاصرررة مرررا يتعمرررق باالكتسررراب المغررروي واألدا  المغررروي أو 

                                      
(

44
الت  لقلففست   خففئ   لففمت دار الخؼرفففس العةبؼلففست ادرفف ،تريست ( درارففةت فففئ ال تففة لةت 

 75 -74مت ص2113

)
12
 ( The Routledge Handbook of Applied Linguistics, Edited by James 

Simpson, First edition published, New York, 2011, p166  

(
43
 21: 47درارةت فئ ال تة لةت الت  لقلست ص (
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 )ا نجاز( واألنساق المعرفية.

عمرم المغرة االجتمرراعي، حيرث يفيرده فرري تقرديم المعمومرات اللرررورية  -3
التواصررل المغررويين بررين عررن وظيفررة المغررة فرري المجتمررع وأوجررو التفاعررل و 

 المتكمم والمستمع.

عمررم المغررة التربرروي، حيررث ييررتم بنظريررة الررتعمم، ومررا يرردور فرري فمكيررا  -4
 من قلايا التعمم وا جرا ات والوسائل التعميمية.

ومعنرررى ىرررذا أن عمرررم المغرررة التطبيقررري ىرررو العمرررم الرررذي يحررردد ذاترررو 
 م الفعمرري بررين و"يدشررك"ل" منيجررو، وتتم)ررل وظيفتررو فرري الوصررول  لررى التنررا

ىرررذه العمررروم مرررع االسرررتعداد الررردائم لمتطرررور والترررواحم مرررع متغيررررات الزمررران 
 (14)والمكان.

وممررا سرربق يتبررين لنررا أن عمررم المغررة التطبيقرري ىررو أحررد عمرروم المغررة 
الررذي ييررتم بدراسررة عرردة جوانررب مررن أىميررا تعمرريم المغررات، وفرري تعريررف 

يقرري لرريس تطبيقًررا لعمررم أسررتاذنا الرردكتور عبررده الراجحرريئ "عمررم المغررة التطب
نمرررا ىرررو ميررردان تمتقررري فيرررو عمررروم  المغرررة، وليسرررت لرررو نظريرررة فررري ذاترررو، وا 
مختمفررة حررين تتصررد  لمعالجررة المغررة ا نسررانية، أو ىررو عمررم ذو أنظمررة 
عمميررررة متعررررددة تسررررت)مر نتائجيررررا فرررري تحديررررد المشرررركالت المغويررررة، وفرررري 

ذا كررران عمرررم المغرررة ال يم)رررل العنصرررر الوح يرررد فررري ولرررع الحمرررول ليرررا، وا 
ميررداننا، ألنررو يسررتقي مررن عمرروم أخررر ، فررال شررك أنررو يم)ررل أىررم عنصررر 

   .(15)فيو"
 

                                      
(

44
 ( التةلق  فته

 43 -42ػ ل ال كس الت  لقئ  مؼ لل ال كةتت ص( 45)
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 تعمُّميَّة المغات:
يررر  الرربعا أن تعمررم المغررة مصررطمي يشررير  لررىئ "العمميررة الواعيررة 
التي يقوم بيا الفرد عنرد تعمرم المغرة ال)انيرة عمرى وجرو التفصريل، والروعي 

التحرررردث عنيررررا، ومررررن األوصرررراف بقواعررررد المغررررة ومعرفتيررررا والقرررردرة عمررررى 
األخرررررر  الترررررري تطمررررررق عمررررررى ىررررررذه العمميررررررةئ الررررررتعمم الرسررررررمي أو الررررررتعمم 

، ويررر  رخرررون أنرروئ "عمررل تربرروي لررو اتصررال بعمرروم ك)يرررة (16)الصررريي"
تسررراعد فررري أدا  ميمترررو، ولررريس عمرررم المغرررة ىرررو المصررردر الوحيرررد الرررذي 

مررم المغررة قررد يررزوده بالمررادة أو البررراىين أو الطرررق، ومررا يبرردو جيررًدا فرري ع
يكرون رديًئرا فري عمرم الرنفس .. لرذ، وليرذا كران الررأي الحاسرم عنرد اتخرراذ 
قررررارات تتصرررل بتعمررريم المغرررة ىرررو رأي المعمرررم الرررذي عميرررو أن يلرررع كرررل 

 .(17)البراىين في االعتبار"
يررذكر الرردكتور فترريي أن ىنرراك مررن يسررم ي فرررع تعمرريم المغررة ")عمررم 

(، أو )عمررررم التربيرررررة Pedagogical Linguisticsالمغررررة التربرررروي 
(، كمررا يسرررمي التربويررون أنفسررريم Linguistics Pedagogyالمغرروي 

(، أو )المغررررويين Linguistic Pedagogues)التربررررويين المغررررويين 
 .Pedagogical Linguists")(18)التربويين 

 ن تعميم المغة وتعم"ميا ىرو الجانرب األول واألىرم مرن برين جوانرب 
يرررررر  بعرررررا البررررراح)ين أن عمرررررم المغرررررة  عمرررررم المغرررررة التطبيقررررري، برررررل قرررررد

يقررررول شررررتيرن ، حيررررث (19)التطبيقرررري وتعمرررريم المغررررة وجيرررران لعممررررة واحرررردة

                                      
( متريس الؼرللس فئ التؼ لل الؼةم:  ظريةت  معةر ت رشتي أ خفت عؼلخفس  بحخفت التفلت 46)

 36مت ص2111ب،ةعت دار الف ر الؼرلئت القةهرةت 

 441( بت م إل  ػ ل ال كست بحخت  تن ػ ت الؼزيزت دار الف ر الؼرلئت القةهرةت ص47)

 42كس الت  لقئت صفئ ػ ل ال  (49)

( أرس إػتاد ال تب التؼ لخلس لكلفر ال،فةعقلن لةلؼرللفست ػ فت الحخلفت ػ فت رت  ة فر ػ فت 41)

 416مت ص4114ر الكةلئت دار الكةلئت الريةض 



- 8 - 

Stern ئ  ن عمررم المغررة التطبيقرري ىررو الوسرريط المنلرربط بررين التطررورات
، حيرررث نجرررد ألرررن (20)النظريرررة فررري العمررروم المغويرررة وممارسرررة تعمررريم المغرررة

يررربط بررين عمررم المغررة التطبيقرري وتعمرريم المغررة،  Alan Daviesدفرريس 
ويعرررد العالقرررة بينيمرررا ىررري عالقرررة الكرررل برررالجز ، وذلرررك عمرررى أسررراس مرررا 

 (21).يقرره المغويون والتطبيقيون
 (22)وعند تعمم أي"ة لغة )انية ينبغي التعرف عمى عدة أمور، منيائ

يجرررررب أن ترررررتعمم شررررريًئا  يرررررر محررررردود مرررررن مفرداتيرررررا؛ بحيرررررث يمكرررررن  -1
مرررع أحكاميرررا فررري المغرررة، كرررلن تدشرررك ل عرررن طريرررق ولرررع كممرررة  تخزينيرررا

 واحدة تمو األخر  في أمر ما.
يجررررب أن تكررررون القواعررررد محرررردودة الطررررول والعرررردد، حتررررى ال تررررزدحم  -2

نررة فرري العقررول، فينبغرري أن تكررون محرردودة لرردينا خاصررة  الحصرريمة المخزة
 في بداية التعمم.

ال نيائيررة مررن أحكررام يجررب أن تسررمي لنررا القواعررد بتشرركيل مجموعررة  -3
جديررررردة، وتشررررركيل الجمرررررل المتنوعرررررة عرررررن طريرررررق رصرررررف مجموعرررررة مرررررن 

 مفرداتيا.
وال يقتصر تعميم المغة عمرى الجانرب التربروي المتعمرق بعمرل المعمرم 
ن كررران ىرررذا  نمرررا األمرررر يختمرررف عمرررا يعتقرررد الك)يرررر، وا  داخرررل الفصرررل، وا 

دم كتًبررا جانًبررا مررن جوانررب تعمرريم المغررة لكررن لرريس وحررده، "فالمرردرس يسررتخ
                                      

(20) Principle & practice in applied linguistics, H. G. Widdowson, 

Oxford University Press, 2001, p43 

(21) An Introduction to Applied Linguistics: From Practice to Theory, 

Alan Davies, Edinburgh University Press, 2004, p63 

)22) Reflecting on Noam Chomsky’s ideas on the innateness of the 

fundamentals of grammar in the human mind, by S. E. Luria & G. 

Norman, Universal Grammar, 1979, p9 

 

http://books.google.com.eg/url?client=ca-print-oxford_us&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-oxford_us+BTB-ISBN:0194421481&q=http://www.oup.com/localecatalogue/google/%3Fi%3D9780194421485&usg=AFQjCNFA9SzOVQYJP_AHzikfAQ90_-gyLw&source=gbs_buy_r
http://www.eup.ed.ac.uk/edition_details.aspx?id=11262
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مقرررررة، وأجيرررزة ووسرررائل تعميميرررة، ويعمرررل وفرررق أسرررموب معرررين، وجررردول 
م تالميررذه باختبررارات يصررمميا رخرررون،  ن قبررل ذلررك  زمنرري محرردد، ويقررو"
عماًل كاماًل ينيا بو عمم المغة التطبيقي خاصة فيمرا يتصرل برالقرارات 

 (23)التي تدتةخذد عمى مستواياتئ
در"س المغرة األجنبيرةو وأيرة لغرةو الرذي يقررر أتر المستوى السياسيي: -1

 وما الميزانية المناسبة لتنفيذ ذلكو
ئ الرررذي يتصرررد  لقلرررايا م)رررلئ مرررا األىرررداف مرررن المسيييتوى ارداري -2

لى من نقدم ىذه المغةو وما المدة الالزمة لتعميمياو  تعميم لغة معينةو وا 
 ىو الذي يتصل بما يجري في حجرة الدراسة. المستوى األخير: -3

ا شررارة  لررى أن البحررث سرريتناول المسررتو  ال)الررث واألخيررر وتجرردر 
مرررررن المسرررررتويات السرررررابقة فقرررررط، وىرررررو مرررررا يحررررردث فررررري حجررررررة الدراسرررررة، 
وباألخ  ييتم بالمادة المغوية التي تدردرةس لمطرالب  يرر النراطقين بيرذه 

 المغة.
وىررذه المررادة تدرردرةس مررن خررالل عمميررة تعميميررة تقرروم عمررى مجموعررة 

انية؛ تتم)ررررررل فيمرررررا يحرررررردث مررررررن أقرررررروال وحركررررررات مرررررن النشرررررراطات ا نسرررررر
يمررا ات بررين أطررراف العمميررة التعميميررة ال)ال)ررة، فيقرروم المعمررم  شررارات وا  وا 
فرررري ىررررذه العمميررررة برررردور )المرسررررل( الررررذي يرسررررل مجموعررررة مررررن األقرررروال 
والحركررات وا شرررارات وا يمررا ات تم)رررل )الرسرررالة المغويررة(  لرررى الطالرررب 

 )المستقبل(.
فررري مجرررال المغويرررات التطبيقيرررة يرررح)ر بشررركل  التطررروير المسرررتمر ن 

كبيرررر فررري طررررق تعمررريم المغرررة وتعمميرررا وممارسرررتيا، ال سررريما عرررن طريرررق 
قررد جررا ت االتجاىررات ، و (24)ظيررور محررو األميررة فرري نيررج التعمرريم والررتعمم

                                      
 44( ػ ل ال كس الت  لقئ  مؼ لل ال كةتت ص23)

(24) Encyclopedia of Language and Education, General Editor, Nancy 
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الحدي)رررررة فررررري تعمررررريم المغرررررات لتركرررررز عمرررررى التمقرررررى والمشرررررافية والتكامرررررل 
ينئ جانًبررررررا يم)ررررررل الحررررررديث والوظيفررررررة، "وتعنررررررى الوظيفررررررة أن لمغررررررة جررررررانب

والكتابرررة، وجانًبرررا  دراكًيرررا أو جانرررب اسرررتقبال يشرررمل االسرررتماع والقررررا ة، 
وتعمرريم المغررة عمررى أسرراس ىررذين الجررانبين، يجعميررا تررحدي وظيفتيررا الترري 

 .(25)يفترا أن تحدييا أال وىى تسييل عممية االتصال"
  

                                                                                               
H. Hornberger, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 

second edition. 1962. p199 

يففو ست بسرتففس عل ففس ل ،شففر  التوايففغت القففةهرةت أيخففن  ال ففال  فففئ التؼ ففللت ت البشفف -4

 64صت م2144ت ال  ؼس ا  ل 
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